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  UỶ BAN NHÂN DÂN 

       TỈNH HÀ TĨNH 

        VĂN PHÒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Hà Tĩnh, ngày  31  tháng  5  năm 2016 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2016 

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo: 

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn vụ Xuân, triển khai kế hoạch sản 

xuất vụ Hè Thu đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ; đẩy mạnh Chương trình 

MTQG về xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào làm giao thông nông 

thôn, thủy lợi; chủ động kiểm tra, triển khai các phương án phòng, chống lụt bão, 

phòng chống sâu bệnh và dịch bệnh, phòng chống hạn hán. 

- Tập trung chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển, đảm 

bảo ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. 

- Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại 

hội Đảng các cấp. 

- Chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội năm 2016; tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

trung hạn 2016-2020; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tiếp tục 

huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổng thể Đề án cải 

cách hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. 

- Triển khai kịp thời các nhiệm vụ xây dựng cơ bản; tập trung thực hiện tốt 

công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, 

đặc biệt là các dự án trọng điểm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải 

quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay khi mới phát sinh tại cơ sở. 

2. Dự kiến lịch làm việc: 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

Chuẩn bị 

Lãnh đạo 

Chủ trì 

1 

Sáng: 7h00’: Tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 

- 9h00’: Đi thăm, tặng quà cho các cháu ở 

Làng trẻ em mồ côi 

- Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về xử 

lý các nội dung tồn đọng  

Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe 

- VP UBND tỉnh 

- Sở LĐ, TB và XH 

 

- Thị xã Kỳ Anh 

 

- BCS Đảng UBND 

- Chủ tịch, các PCT 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Chủ tịch, các PCT 



2 
 

về sự cố môi trường biển tỉnh  

2 

Chiều: - Làm việc với Đoàn công tác của Cơ 

quan phát triển pháp (AFD) 

- Họp thông qua Kế hoạch diễn tập ứng phó 

siêu bão của tỉnh và các phương án thực 

binh của Tổ Nội dung 

- Các huyện: Thạch 

Hà, Hương Khê 

- Ban Chỉ đạo diễn 

tập Quân khu 4 

- Đ/c Khánh - CT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

3 

Sáng: - Họp nghe báo cáo Đề án xây dựng 

thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II 

- Hội nghị giao ban báo chí tháng 6 năm 

2016  

Chiều: - Họp nghe báo cáo dự thảo quy 

hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp 2016 

- 2020, tầm nhìn 2030 

- Kiểm tra công tác GPMB thị xã Kỳ Anh 

 

- Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng 

- UBND TP HT 

 

- Sở TT và TT 

 

- Sở LĐ, TB và XH 

 

 

- Ban QL KKT 

tỉnh, thị xã Kỳ Anh 

- Sở NN và PTNT 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

4 

Thứ Bảy 

Sáng: - Họp nghe tiến độ Dự án cấp nước 

Khu Kinh tế Vũng Áng 

 

- BQL KKT tỉnh 

 

- Đ/c Khánh - CT, 

Đ/c Sơn - PCT 

5 Chủ nhật   

6 

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh nghe kết quả 

rà soát các chính sách và giao ban nội bộ 

Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Lãnh đạo Ban Tổ chức TU và giao ban tuần 

- Kiểm tra Cụm công nghiệp trên địa bàn 

huyện Lộc Hà 

- Họp xử lý việc cấp giấy phép mỏ đá núi 

Nam Giới  

- VP UBND tỉnh, 

Sở Tài chính 

- Ban Tổ chức TU 

 

- Sở Công Thương 

 

- Sở TN và MT 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Đ/c Khánh - CT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

7 

Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý 

kiến về kết quả tập huấn thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực xây 

dựng nông thôn mới và kế hoạch phản biện 

việc sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách 

của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn 

- Sơ kết 5 năm thực hiện Bộ tiêu chí Quốc 

gia về y tế xã GĐ 2011 – 2016 

Chiều: - Giao ban công tác giải phóng mặt 

bằng thị xã Kỳ Anh 

- Họp nghe tình hình thanh tra, giải quyết 

KNTC, PCTN 6 tháng đầu năm 2016 và một 

số kiến nghị, đề xuất của ngành 

- Ban Dân vận TU 

 

 

 

 

 

- Sở Y tế 

 

- Ban QL KKT 

tỉnh, thị xã Kỳ Anh 

- Thanh tra tỉnh 

- Đ/c Khánh - CT, 

Đ/c Sơn - PCT 

 

 

 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

8 

Sáng: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe 

kết quả học tập kinh nghiệm Đề án 25 của 

tỉnh Quảng Ninh và triển khai kế hoạch xây 

dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo 

của Đảng, tinh giản bộ máy và biên chế, xây 

dựng trung tâm hành chính công 

- Ban Tổ chư TU, 

Sở Nội vụ 

 

 

 

 

- Đ/c Khánh  - CT, 

Đ/c Vinh - PCT, 

Đ/c Thắng - PCT 

 

 

 



3 
 

Chiều: - Họp Ban Chỉ đạo đổi mới, quản lý, 

phát triển doanh nghiệp 

- Họp nghe Báo cáo Đề án Bảo vệ và phát 

huy giá trị dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh đến 

năm 2030 

- Kiểm tra CCN trên địa bàn Can Lộc, thị xã 

Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ: Cụm Yên Huy, 

Cụm Cổng Khánh 1, Cụm Thái Yên 

- Làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện 

Kết luận thanh tra số 1538/KL-TTCP ngày 

03/7/2014 của Thanh tra Chính phủ  

- Sở KH và ĐT 

 

- Sở VH, TT và DL 

 

 

- Sở Công Thương 

 

 

- Thanh tra tỉnh 

- Đ/c Khánh - CT 

 

- Đ/c Vinh – PCT 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

9 

Sáng: - Tổ chức thi vào Trung học phổ 

thông không chuyên 

- Hội nghị phổ biến thông tin về một số 

Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam 

tham gia 

- Họp giao nhiệm vụ và hiệp đồng với các 

ĐV tham gia diễn tập ứng phó siêu bão  

 

Chiều: - Làm việc với thành phố Hà Tĩnh, 

huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên về 

công tác GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, 

mở rộng QL 1A đoạn Bắc và Nam TP HT 

- Làm việc với Đoàn công tác của VP BĐP 

NTM và lãnh đạo các địa phương về 

Chương trình xây dựng NTM 

- Sở GD và ĐT 

 

- Sở Công Thương 

 

 

- Quân khu 4 và 

Ban Chỉ đạo diễn 

tập của tỉnh 

- Sở GT VT 

 

 

 

- VP BĐP NTM 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

10 

Sáng: - Hội nghị Liên tịch thống nhất nội 

dung Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

- Tổ chức thi vào THPT chuyên 

- Kiểm tra Dự án Bò Bình Hà 

Chiều: - Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối 

hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; triển khai 

phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới  

- TT + VP HĐND 

tỉnh 

 

- Sở GD và ĐT 

- Sở NN và PTNT 

- Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh 

- Chủ tịch, các PCT 

 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

- Đ/c Sơn - PCT 

- Chủ tịch, các PCT 

11 

Thứ Bảy 

Sáng: - Kiểm tra sản xuất và làm việc với 

UBND huyện Đức Thọ 

- Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình, kết 

quả xây dựng nông thôn mới 

Chiều: - Giao ban công tác giải phóng mặt 

bằng thị xã Kỳ Anh 

 

- Huyện Đức Thọ 

 

- VP BĐP NTM 

 

- Ban QL KKT 

tỉnh, thị xã Kỳ Anh 

 

- Đ/c Khánh - CT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

12 Chủ nhật   

13 

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh nghe công tác 

GPMB thị xã Kỳ Anh, kết quả thu ngân sách 

và giao ban nội bộ 

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ giao ban tuần 

- Họp lấy ý kiến góp ý Đề án phát triển thị 

- VP UBND tỉnh 

 

 

- TT + VP Tỉnh ủy 

- Sở KH và CN 

- Chủ tịch, các PCT 

 

 

- Đ/c Khánh - CT 

- Đ/c Vinh - PCT 



4 
 

trường và doanh nghiệp Khoa học CN 

- Kiểm tra Khu công nghiệp Gia lách và làm 

việc về Dự án đầu tư hạ tầng Khu công 

nghiệp Gia Lách 

- Làm việc với Sở TN và MT 

 

- Sở KH và ĐT, 

Ban QL KKT tỉnh, 

Sở Công Thương 

- Sở TN và MT 

 

- Đ/c Thắng – PCT 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

14 

Sáng: - Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới 

Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy để nghe, 

cho ý kiến về các vụ việc, vụ án 

- Họp nghe báo cáo quy hoạch phát triển 

Văn hóa Thể thao đến năm 2020, tầm nhìn 

2030 

- Giao ban công tác giải phóng mặt bằng thị 

xã Kỳ Anh 

- Họp nghe xây dựng Đề án thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải và mức thu phí vận 

chuyển, xử lý rác thải  

- TT Ban Chỉ đạo 

 

- Ban Nội chính TU 

 

 

- Sở VH, TT và DL 

 

 

- Ban QL KKT 

tỉnh, thị xã Kỳ Anh 

- Sở Xây dựng, Sở 

TN và MT 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Khánh - CT 

 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

15 

Sáng: - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và 

nghe, cho ý kiến về Đề án xây dựng thành 

phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2015 

- Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự 

án Ngàn Trươi - Cẩm Trang  

Chiều: - Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm 

thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản 

lý chợ, xã hội hóa đầu tư chợ, công tác quản 

lý chợ; triển khai cuộc vận động người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

- BCS Đảng UBND 

tỉnh 

 

 

- Ban Tiếp CD  

- Sở NN và PTNT 

 

- Sở Công Thương 

- Đ/c Khánh  - CT, 

Đ/c Vinh - PCT, 

Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

16 

Sáng: Họp nghe Quy hoạch phân khu thị 

trấn Thạch Hà 

- Họp nghe và xử lý một số nội dung liên 

quan đến quá trình triển khai Dự án Bãi đổ 

đất thừa các dự án đầu tư tại khu vực cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo và một số dự án tại 

khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo  

- Hội thảo đối thoại về “Vai trò của phụ nữ 

trong phong trào chung sức xây dựng nông 

thôn mới và xây dựng gia đình hạnh phúc 5 

không 3 sạch” 

Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán 

bộ, phóng viên báo chí tiêu biểu nhân Kỷ 

niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng VN 

- Họp thống nhất Bộ tiêu chí huyện nông 

thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu  

- UBND huyện 

Thạch Hà 

- BQL KKT tỉnh, 

Sở KH và ĐT 

 

 

 

- Hội LH PN tỉnh 

 

 

 

- Ban Tuyên giáo 

TU 

 

- Sở NN và PTNT, 

VP BĐP NTM 

- Đ/c Khánh - CT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

 

 

- Đ/c Khánh - CT 

Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

17 
Sáng: - Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội 

- UB Bầu cử tỉnh 

 

- Chủ tịch, các PCT 

 



5 
 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 

2021 

- Làm việc với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nghe về 

thanh niên khu vực Kỳ Anh về phát triển mô 

hình kinh tế 

Chiều: - Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí 

cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí 

Trần Phú năm 2015 

- Làm việc với các Doanh nghiệp đóng cửa 

Mỏ trên địa bàn tỉnh  

 

 

- Tỉnh đoàn HT 

 

 

- Hội Nhà báo tỉnh 

 

 

- Sở TN và MT 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

- Đ/c Khánh - CT, 

Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

18 

Thứ Bảy 

Sáng: - Kiểm tra sản xuất và làm việc với 

UBND huyện Cẩm Xuyên 

- Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình, kết 

quả xây dựng nông thôn mới 

- Giao ban công tác giải phóng mặt bằng thị 

xã Kỳ Anh 

 

- UBND huyện 

Cẩm Xuyên 

- VP BĐP NTM 

 

- BQL KKT tỉnh, 

thị xã Kỳ Anh 

 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

19 Chủ nhật   

20 

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh đánh giá tình 

hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ duyệt nội 

dung Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ 

V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giao ban tuần 

- Họp nghe báo cáo đề cương xây dựng Bảo 

tàng tỉnh 

- Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh, công 

ty Điện lực Hà Tĩnh về hành lang an toàn 

lưới điện tuyến đường dây cấp điện cho 

Cảng Vũng Áng và dư nợ tiền điện 

- VP UBND tỉnh 

 

 

- LM HTX tỉnh 

 

 

- Sở VH, TT và DL 

 

- BQL KKT tỉnh, 

Sở Công Thương 

- Chủ tịch, các PCT 

 

 

- Đ/c Khánh - CT, 

Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

21 

Sáng: -  Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện 

Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về hội nhập quốc tế 

- Làm việc với Công ty Thương mại Bia Sài 

Gòn Bắc Trung Bộ và Nhà máy Bia Sài Gòn 

Hà Tĩnh về định hướng thị trường Hà Tĩnh; 

Tổ chức sản xuất và nâng công suất lên 70 

triệu tấn/năm 

- Họp nghe ý kiến về dự thảo kết luận thanh 

tra tại công ty Việt Nhật, Vũng Áng 

Chiều: - Họp nghe báo cáo về hướng tuyến 

và đề xuất đầu tư Dự án Đường cao tốc 

Hồng Lĩnh – Hàm Nghi – Vũng Áng  

- Sở Ngoại vụ 

 

 

- Sở Công Thương 

 

 

 

 

- Thanh tra tỉnh 

 

- Sở GT VT 

- Đ/c Khánh - CT, 

Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Khánh - CT 

22 

Sáng:  

- Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết công 

tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 

2016 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian 

tới  

 

- Ban ATGT tỉnh 

 

 

 

 

- Đ/c Khánh - CT, 

Đ/c Vinh - PCT 

 

 



6 
 

- Họp nghe báo cáo dự thảo Chính sách 

khuyến khích đầu tư xây dựng và quản lý 

khai thác công trình cấp nước sạch NT 

Chiều: - Họp Ban Chỉ đạo công nghệ thông 

tin và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công 

nghệ thông tin 

- Giao ban công tác giải phóng mặt bằng thị 

xã Kỳ Anh 

- Sở NN và PTNT 

 

 

- Sở TT và TT 

 

 

- BQL KKT tỉnh, 

thị xã Kỳ Anh 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

23 

Sáng: - Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 50-

CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phát 

hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ 

thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về công tác nâng cao đời sống văn hóa 

tinh thần cho công nhân lao động khu công 

nghiệp, khu chế xuất  

Chiều: - Họp nghe Quy hoạch phân khu thị 

trấn Đức thọ mở rộng 

- Làm việc với BQL KKT tỉnh để soát xét 

các dự án đầu tư trên địa bàn 

- Công bố quyết định của UBND tỉnh về Kế 

hoạch hành động cấp tỉnh (PRAP) - Chương 

trình UN-REDD 

- Ban Nội chính + 

Ban Tuyên giáo TU 

 

 

 

 

 

- Huyện Đức Thọ 

 

- BQL KKT tỉnh 

 

- Sở NN và PTNT 

- Chủ tịch, các PCT 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Khánh - CT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

24 

Sáng: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh 

giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm; 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 

Chiều: - Hội nghị trực tuyến tập huấn 

nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch 

- Làm việc với Hội Doanh nghiệp trên địa 

bàn thị xã Kỳ Anh 

- Họp nghe Đề án Khai thác khoáng sản  

- BCS Đảng UBND 

tỉnh 

 

 

- Sở Tư pháp 

 

- Thị xã Kỳ Anh 

 

- Sở TN và MT 

- Đ/c Khánh  - CT, 

Đ/c Vinh - PCT, 

Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

25 

Thứ Bảy 

Sáng: - Kiểm tra sản xuất và làm việc với 

UBND huyện Hương Khê 

- Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình, kết 

quả xây dựng nông thôn mới 

- Giao ban công tác giải phóng mặt bằng thị 

xã Kỳ Anh 

 

- UBND huyện 

Hương Khê 

- VP BĐP NTM 

 

- Ban QL KKT 

tỉnh, thị xã Kỳ Anh 

 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

26 
Chủ nhật 

Sáng: - Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các 

doanh nghiệp  

 

- Sở KH và ĐT 

 

- Chủ tịch, các PCT 

27 

Sáng: - Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ 

tháng 6 năm 2016  

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ giao ban tuần 

- Họp nghe dự thảo lần 1 - Đề án phát triển 

thương mại dịch vụ trong thời kỳ HNKTQT 

gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

- Kiểm tra thực địa và họp nghe hướng xử lý 

- VP UBND tỉnh 

 

- TT + VP TU 

- Sở Công Thương 

 

 

- Sở TN và MT 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Đ/c Khánh - CT 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 
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việc cấp phép mỏ đá núi Ông Cương, xã 

Thiên Lộc 

28 

Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy giao ban với bí 

thư cấp ủy và chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã  

Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy giao ban với 

lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cơ quan Tỉnh 

ủy 

- TT +VP TU 

 

 

- TT + VP TU 

- Đ/c Khánh - CT 

 

 

- Đ/c Khánh - CT 

29 

Sáng: - Khai mạc Đại hội Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Chiều: - Họp Đảng ủy Quân sự tỉnh 

- Kiểm tra công tác tổ chức thi Trung học 

phỏ thông quốc gia  

- Giao ban công tác giải phóng mặt bằng thị 

xã Kỳ Anh 

- Hội nghị tổng kết công tác lập kế hoạch 

KTXH hàng năm cấp xã năm 2016 

- LH HTX tỉnh 

 

- BTV ĐU QS tỉnh 

- Sở GD và ĐT 

 

- Ban QL KKT 

tỉnh, thị xã Kỳ Anh 

- Sở KH và ĐT 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Đ/c Khánh - CT 

- Đ/c Vinh - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

30 

Sáng: - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2016 

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội 

và các hội đặc thù cấp tỉnh 

- BCS Đảng UBND 

tỉnh 

 

 

 

- Ban Dân vận TU 

- Các đồng chí Ban 

Chấp hành Tỉnh ủy 

 

 

 

- Đ/c  Khánh - CT, 

Đ/c Vinh - PCT 

Nơi nhận:                                    VĂN PHÒNG UBND TỈNH HÀ TĨNH 
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, BTL Quân khu IV; 

- Chánh, Phó VP/UB; 

- http://dhtn.hatinh.gov.vn (để đăng tải)  

- Các Tổ CV/VP; (để theo dõi, bố trí)  

- Phòng QT-TV; (để theo dõi, bố trí)  

- Lưu: VT, TKCT. 

http://dhtn.hatinh.gov.vn/
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